
 بگیری که نه بگویی یاد

 شوید، جمع هم دور که کنندمی درخواست شما هایاتاقیدوستان یا هم که تصمیم گرفتید مطالعه کنید، اما زمانی
خود  یمطالعه اتاق در   روی توانیداراده در شما ضعیف است، می در خود تقویت کنید. اگر این را گفتن نه هنر

که نشان دهد شما دوست  دهید انجام دیگری کارهای توانیداگر موفق نشدید، می« مزاحم نشوید»لطفًا  :بنویسید
  .ندارید که کسی باعث از هم گسیختن افکار شما شود

 افکار منفی و داشتن افکار مثبت ترک

شد و به خود اعتماد داشته با خود از مثبتی تصور فرد، که شودحاصل می عمیق و یادگیری ثمربخش، وقتی یمطالعه
 کاری انجام دهید، از خواهیدمی وقتی. کندمی ترافزایش داده، مغز را سالم اعتماد به خود، مهارت و نیرو را کند؛ زیرا

را از دفتر زندگی « این کار محال است» یو جمله بپرهیزید توانم،نمی و دانمنمی خواهم،گفتن کلماتی مانند نمی
افکار  را از خود دور کنید و هرگز به خود اجازه ندهید تا هیجانات و ارادگیبی دگمانی وخود خط بزنید. ترس، ب

خود تکرار  با پیوسته و باشید داشته نفساعتمادبه .خود غرق سازد و تمرکز حواس شما را مختل کند منفی، شما را در
 .پرورش دهید دکاری هستید و بدین طریق، تفکر مثبت را در خو کنید که قادر به انجام هر

حواس خوبی  تمرکز از شادمانی، حالت در و آوردشما به وجود می احساس شعف و شادی را در نفس،اعتمادبه
« کوربت مارگات». شودمی بهتر کارتان ینتیجه و کنیدمی مطالعه بهتر کنید،بهتر فکر می .شویدبرخوردار می

 و گیردمی ذهن در حالت آرامی قرار و کندمی پیدا بهتر ایفظهحا خوشایند، هایاندیشه بحر در انسان»: نویسدمی
 یادگیری و تمرکز برای کمک ترینخودپنداری مثبت، مهم رو،ازاین ؛«آوردمی وجود به خود در را یادگیری به میل
به مطالعه و  هعالق توانیمتصورات غلط و منفی را از خود دور و تصورات مثبت را جایگزین کنیم، می بتوانیم اگر. است

  .یادگیری را در خود ایجاد کنیم

 هماهنگی اراده و تخیل خواننده، مانع تمرکز است عدم

و الزم داشته باشد. در  کافی حواس تمرکز تواندنباشد، خواننده نمی همسو اشتخیل خواننده با اراده اگر
کتابی را باز  اراده است. وقتی دانشجویی قدرت از ترتخیل، قوی شده است که در این تضاد، قدرت ثابت شناسیروان

دوستانش فوتبال بازی  با مثالً  کند؛می خطور ذهنش به افکاری کوتاهی، مدت از پس کند،مطالعه می کرده و آن را
 دست از را خود تمرکز خواننده، تا شودکنند. این تخیالت باعث می را تماشا کند یا با هم به سینما بروند یا فالن فیلم

 یمطالعه درباره مایل به سرانجام از خواندن کتاب منصرف شود. برای غلبه بر این مشکل، خواننده وقتی و بدهد
قرار دهد؛ مثالً اگر کتاب شعری  مخصوص آن موضوع هوای و حال در را خود است بهتر باشد، خاص موضوعی

 خواند،می یا خواندن آن شعر قرار دهد و اگر کتاب پزشکی هوای شاعر هنگام سرودن و حال در را خود خواند،می
تا  .این طریق، خیال و اراده را با هم هماهنگ کند از تا دهد قرار بیمار یهنگام معالجه پزشک هوای و حال در را خود

 .شودواس حفظ میاراده هماهنگ باشند، تمرکز ح زمانی که آهنگ تخیل و


